






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ٍبُتُك
 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ٌتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك

 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يّطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا

 راركت نإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا
 «جردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهّدلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم «ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف «هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا
 جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا

 .اًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ."* (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .” (161 86 15) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسْيِب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .4 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةنكمتملا ةءارقلا .
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 نوُرِشان نانشبل ةبشكم فرْشَّتلاَو ةّمجشملا ةرخاك : دادعإ
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 كلومِشان تراتنبل ةبتكم م









 اهَضْيَب لوحَت ّيبارجلا عَدْفَضلا ىتأ :
 .اهرْهَظ ىلع ءاهراغص يأ ءاهينعا ل7



 ده ع 0 3 5

 .ٌريغَص فوغّرش ٍةْضِيَبلا نم ٌحّرْخَي
 يارس ماش رع

 وكس

 ُسّت امك ءاملا يف تل









 ركل كمل كفر رخلا ريكي

 يف ُهُدِعاسُي ُلْيَد هل ٌنوكَي

 .ءاملا ىف ٍةحابّسلا



 ليَ كيِرْحَمِب ُفوغْرشلا ُحَبَْي
 1 هدب

 1١ رعتم ةك رح
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 .ٍناتيفلخ ٍنالجر ٍفوغرشلل ومني
 ُةُدِعاسُت ٌةاَطَعُم ِنْيََجَّرلا عباصأ وع هل

 .ٍةعْرُسي ةحابّسلا يف





 ٍناَيِمامَأ ٍنالْجِر ٍفوغُرْشلل ومْنَي
 و و

 .ٌرْغْضَيو فوغْرْشلا ُلْيَدُرْعْضَي



 .اهِناصْغَأو راجشألا



 .ٌريغَص ٌعَدْفص َنآلا ٌفوغرشلا

 .ءاملا نم ٌريْغّصلا ٌعَدْفضلا ُحّرْخَي

 2222252- - تو
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 د صا و رس 2 ا
 ٍنْيتَريِبكْلا هينيعت قري نأ عدفضلا ٍناكْمإب

 5 عروس هَ
 فكاسورور ف امو ةتشبت أ ةقلا ١

3" 



 دعا حر ناس عَدْفّصلل

 لكي يذلا بابذلا طاقتلا ف



 .هعالتياو ماعطلا عفد يف اهدعاسي َكِلْذَف 5 1 04 و 2
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 ينل

 ُهاَدَعلا ٌيِقيرفإلا ٌعَدْفُصلا
 يشْمَي وه اًرْفَقَيال

 زا

 شل نأل

 هاا لس و





 ع يي



 لق رت



 ع متيم 2 ىلا وأ و دا و
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 ٍتاهّمألاَو ِءابآلاَو نيملعملا ىلإ ةملك
 مهل َرَفوُتو ةقّثلا لافطألا َحّتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْتُك «أرقأ انأ» ةليلس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب

 تامِلَكلا ّضعب نوفّأي اوراص نيذلا لافطألا بيانُي : ثلاثلا ىوتسُملا

 اذه يف ةلمج لك .ةريصق اُلَمُج اوأر قي نأ ىلع نيرداق اوراصو ةطيسبلا

 نم ديزَمب اوأرقي نأ يف لافطألا َدِعاسُتل رّركتَت تارابع ىلع يوتحت ىوتسُملا

 عّجشُتو َصنلا مُهَق يف دِعاسُت ةقّوشُمو ةلّصقُم موسُر ةحفص لك يفو .رسُيلا

 .هب عاتمتسالاو هتءارق ىلع

 باتكلا اذه

 ىرخأ عاونأ .عئاّشلا فورعملا عّدْفُّصلا ىلع يَ اهلك ةيسيئّرلا باتكلا صوصُت »
 .راطإ َنمِض ةدراولا تامولعملا ةرقف يف تّجيِلوع عدافّصلا نم

 تامولعملا ةرقف ةءارق مهنكمُي ديزملا بلط يف نوبّعري نيذلا نوئدتبُملا ءاّرقلا »

 .راطإ َنمِض ةدراولا

 .َصنلا مُهَق يف ديزتو تادّرفُملا ينغُت ةّيساسأ تامولعم زرت رّوّصلا تامِلَك»

 نيّيحْفَّصلا نيتاه مادختسا اولواح .عَدْفّصلا ةايح ةرود 14و14 ناتحفّصلا يرّث»

 .ئراقلا همّلعَت ام لوح ثّدحَتلل

 مُهَق يف انتدّعاسُمل تافيرحُتلا مدختسُت .ةطيسب ةرّوصُم تافيرعت باتكلا رخآ يف

 .ةبعّصلا تادّرْفُملا ضعب يناعم

 .عيجشُتلاو ةدّعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحُي نوئدتبُملا ءاّرقلا



 أةويطقفا اذحتفا

 «ةدعاسُملا نم ء 7 «نورِدقَي لافطأل وه

 .ةطيسب ةريصق لَمُج ةءارق ىلع

 .ةفولأمو ةقّوْشُم عيضاوم ٠

 .ةلادو ةحضاو رّوص ٌتامِلَك ٠
 .ةرّركتُم ةطيسب لّمَج ٠

06 
 .ٌصنلل ةحضوُمو ةعيدب موسر ٠
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